
 

Етикетиране на ароматни алергени 

 

Козметичните продукти, които се пускат на пазара, съгласно чл. 49, ал. 2, т. 8 от Закона 

за здравето, се считат за безопасни за човешкото здраве, когато са изпълнени изискванията за 

етикетиране съгласно чл. 19, параграфи 1, 2, 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (наричан по-нататък 

„Регламент (ЕО) № 1223/2009“). 

Козметичните продукти, съгласно разпоредбата на чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 

1223/2009, се предоставят на пазара, само ако върху първичната и вторичната опаковка на 

същите е нанесена с незаличими, лесни за четене и ясни букви информация и за списъка на 

съставките. 

В частност, парфюмните и ароматните композиции и техните изходни материали се 

посочват чрез термина „парфюм“ или „аромат“. Наличието на вещества, посочването на които 

се изисква в колона „Други“ в приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, се посочва в 

списъка на съставките в допълнение към термините „парфюм“ или „аромат“.  

От друга страна, от практическа гледна точка, в своето ежедневие потребителите имат 

все по-голям контакт с регулираните от законодателството ароматни алергени (козметични 

продукти, детергенти, омекотители за дрехи, ароматизатори за въздух, автомобили и др., 

съдържащи в състава си ароматна композиция/парфюм). Във връзка с това, имунологичната 

им система е с повишена реактивност, респективно увеличен риск от проявата на алергична 

реакция. 

Предвид гореизложеното, се установяват редица неточности при етикетирането на 

козметични продукти по отношение обозначаването на „списък на съставките“ на същите, и в 

частност по отношение на обозначаването на ароматните алергени.  

Идентифицирани са случаи, при които: 

- не се посочват ароматни алергени, налични в парфюмната смес в козметичния 

продукт, които съобразно тяхната концентрация и категорията на съответния козметичен 

продукт, следва да бъдат нанесени на етикета на продукта; 

- обозначават се на етикета на козметичния продукт ароматни алергени, за които 

няма налична информация в досието с информация/респективно доклада за безопасност на 

козметичния продукт; 

- предоставяне на информация за списъка на съставките под формата на текст в 

секция „Подробности за продукта“, част „Оригинален етикет (текст)“ в Портала за 

нотифициране на козметични продукти на Европейската комисия (CPNP), и в частност 

посочване на ароматни алергени, съдържанието на които обаче, не е обозначено в 

приложения от отговорното лице етикет за съответния козметичен продукт, и др. 

От друга страна, в Официален вестник на Европейския съюз са публикувани редица 

регламенти за промяна на действащото законодателство (влезли в сила и с предстоящо 

влизане в сила), касаещи именно съдържанието на определени ароматни алергени в 

козметичните продукти. 

Във връзка с гореизложеното и предвид възможният риск за здравето на крайните 

ползватели на козметични продукти, вследствие на непосочването и/или некоректното 



 

 
 

посочване на ароматните алергени, в т.ч. и съдържание на такива с влязла в сила и/или 

предстояща забрана за влагане в състава на козметични продукти, производителите и 

търговците на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, 

тоалетни принадлежности и др., е необходимо до 28 януари 2022 г. от тяхна страна да се 

предприемат действия за извършване на пълен преглед на наличната информация за „състав“ 

на етикета на всеки един пуснат от тях на пазара козметичен продукт, респ. в доклада за 

безопасност и CPNP, с цел извършване на необходимите корекции за постигане на пълно 

съответствие с действащата европейска нормативна уредба в областта на козметичните 

продукти. 

В качеството си на компетентен контролен орган на територията на Република България 

Министерство на здравеопазването, чрез органите на държавния здравен контрол след 1 

февруари 2022 г., ще осъществи съответния контрол на пуснатите на пазара козметични 

продукти (в т.ч. и на наличната в CPNP информация). 
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